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"... Kto chce żyć jak dobry katolik, musi 

unikać tych, którzy mówią źle o religii, o 

jej sługach - o papieżu, który jest ojcem 

wszystkich katolików. Trzeba być złym 

synem, by źle mówić o naszym Ojcu Św. 

..." Myśli św. J. Bosko  

Tygodnik parafii  

pw. Przemienienia Pańskiego  

w Polanie 
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Wiara niesie ocalenie 

Dziś czytamy o ludziach niezwykle zdeterminowanych – kobiecie 

cierpiącej na krwotok i przełożonym synagogi, któremu właśnie 

umarła córka. Kobieta wydała już wszystkie swe oszczędności na 

lekarzy, ale żaden z nich jej nie pomógł. Pomocy wokół szukał za-

pewne dla swej córki również Jair, ale jej nie uzyskał. Nie poddali 

się jednak, przyszli do Jezusa. Przyprowadziła ich wiara. Jak widać, 

Pan dopuszcza w życiu pewne sytuacje, w których pomóc może 

tylko On sam, a wszystko po to, abyśmy mogli zyskać jeszcze wię-

cej. Ich postawa zachęca do pogłębienia wiary w uzdrowieńczą 

obecność Jezusa. Niezwykłe są też Jego słowa: „Dziecko nie umar-

ło, tylko śpi”. Jezus śmierć nazywa snem. Może to uczynić, bo On 

jest życiem. Dotknijmy Go, bądźmy blisko Niego, a będziemy zba-

wieni. 

Jezu, proszę o wiarę w Twoją moc, wiarę większą od mojego lęku, 

o wiarę, która ocala.  

Piotr i Paweł. Dwóch najwięk-

szych Apostołów - str. 2 

Zakończenie roku szkolnego w 

Polanie - str. 3 



Str. 2 Wśród Nas 

    Piotr i Paweł. Dwóch największych Apostołów 

Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła już od połowy III wieku obchodzona jest wspólnie 

29 czerwca.   

Posługa apostolska Piotra i Pawła w Rzymie oraz poniesione tam męczeństwo sprawiły, że Kościół 

Rzymski nabrał kluczowego znaczenia w chrześcijaństwie. Biskup Rzymu, następca św. Piotra oraz 

spadkobierca tradycji apostolskiej św. Pawła cieszy się pierwszeństwem i władzą biskupią w całym 

Kościele. Św. Piotr – pierwszy biskup Rzymu – jest uznawany za pierwszego w gronie Apostołów 

otrzymał od Jezusa specjalną władzę określaną mianem prymatu. Jego następcy, papieże, są obda-

rzeni łaską nieomylności w oficjalnym i uroczystym nauczaniu całego Kościoła w sprawach wiary i 

moralności. Sprawują też najwyższą władzę kościelną wynikającą z przywileju prymatu.  

Na znak łączności biskupów ze Stolicą Apostolską w uroczystość św. Piotra i Pawła papież wręcza 

metropolitom paliusze. Są to koliste wstęgi w kształcie naszyjnika, ozdobione sześcioma krzyżami i 

wykonane z białej wełny. Baranki, od których pochodzi wełna, zostają pobłogosławione każdego 

roku 21 stycznia, w dniu św. Agnieszki. Papież nakłada paliusze arcybiskupom metropolitom mia-

nowanym w ostatnim okresie. Paliusze są symbolem władzy, jaką zgodnie z prawem metropolita 

pozostający w komunii z Kościołem Rzymu obejmuje w swojej metropolii. Arcybiskup metropolita 

zakłada paliusz tylko na terenie swojej własnej archidiecezji podczas uroczystej liturgii.   

 

—————————————————————————————— 

Św. Piotr – pierwotnie Szymon – pochodził z Betsaidy nad Jeziorem Gali-

lejskim. Podobnie jak jego ojciec i brat był rybakiem. Był człowiekiem żo-

natym, po ślubie mieszkał w Kafarnaum. W chwili powołania Jezus nadał 

mu nowe imię – Piotr, to znaczy Skała. Jako pierwszy, w imieniu wszyst-

kich Apostołów, uznał w Jezusie Mesjasza. Na pytanie Jezusa: „A wy za 

kogo mnie uważacie?”, Piotr odpowiedział: „Ty jesteś Mesjasz, syn Boga 

Żywego”. Wówczas usłyszał: „Ty jesteś Piotr, Skała, i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy 

piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, 

będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”. Wielokrotnie 

Ewangelie ukazują szczególną pozycję Piotra w gronie Apostołów. Często wypowiada się w imieniu 

wszystkich Apostołów, jest świadkiem największych cudów: przemienienia i wskrzeszenia córki 

Jaira. W tzw. „katalogach Apostołów” (np. Mt 10,1-4) zawsze jest wymieniany na pierwszym miej-

scu. Po zmartwychwstaniu Jezusa pierwszy z Apostołów wszedł do pustego grobu. Później to jemu 

właśnie Jezus powiedział „Paś owce, paś baranki moje”, mimo, że gdy Jezus był sądzony i skazany 

na śmierć, Piotr trzykrotnie się Go zaparł. Te wszystkie świadectwa wskazują na prymat św. Pio-

tra.  

Działalność misyjną Piotr prowadził w Samarii, Liddzie, Jaffie, Cezarei Nadmorskiej. Później wę-

druje do Antiochii, następnie do Azji Mniejszej a wreszcie Rzymu, gdzie założył gminę chrześcijań-

ską i był jej pierwszym biskupem. Tam podczas prześladowań za cesarza Nerona został aresztowa-

ny i poniósł śmierć męczeńską ukrzyżowany głową w dół, prawdopodobnie ok. 64 r. Nad jego gro-

bem w IV w. za czasów Konstantyna Wielkiego wzniesiono kościół, obecnie Bazylika św. Piotra. 
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Św. Paweł nosił przed nawróceniem imię Szaweł. Urodził się w Tarsie między 5 a 10 

rokiem po Chrystusie. Pochodził z rodziny żydowskiej, posiadał jednak również 

obywatelstwo rzymskie. Należał do stronnictwa faryzeuszy. Był uczniem jednego z 

najwybitniejszych nauczycieli żydowskich – Gamaliela. Jako faryzeusz był zaciętym 

wrogiem Kościoła. Nawrócił się ok. 35 r. w drodze do Damaszku, gdy został powalo-

ny na ziemię, ukazał mu się Jezus i usłyszał głos: „Szawle, Szawle, dlaczego Mnie 

prześladujesz?”. 

Po cudownym nawróceniu przez trzy lata przebywał w Damaszku, później na krót-

ko odwiedził Jerozolimę, gdzie spotkał się z innymi Apostołami. Odbył trzy wielkie podróże misyjne, w 

których dotarł do wielu miast pogańskich w Azji Mniejszej, a nawet Grecji. Z niektórych fragmentów je-

go listów wynika także, że już po nawróceniu miał doświadczenia mistyczne. 

Z powodu gorliwości apostolskiej jego życie wielokrotnie wystawione było na niebezpieczeństwo. Areszto-

wany w Jerozolimie w 60 r. spędził najpierw dwa lata w więzieniu w Cezarei, a po odwołaniu się do ceza-

ra, został przewieziony do Rzymu. Tam kilka lat spędził w areszcie domowym. Uwolniony z braku dowo-

dów jakiejkolwiek winy odbył prawdopodobnie kolejną podróż do Hiszpanii i na Kretę. Ponownie został 

aresztowany poniósł w roku 67 śmierć męczeńską. Jako obywatel rzymski nie był torturowany, lecz został 

ścięty mieczem. Jako datę śmierci Apostoła podaje się 29 czerwca. Już Konstantyn Wielki po roku 330 na 

miejscu męczeństwa św. Pawła wystawił świątynię. Znajduje się ona już poza murami starożytnego Rzy-

mu i nosi nazwę Bazylika św. Pawła za Murami. 

Św. Paweł pozostawił po sobie 13 listów, które należą do kanonu Pisma św. Dzięki świetnemu wykształce-

niu potrafił też nawiązać dialog z myślicielami pogańskimi, co stworzyło nowe możliwości ewangelizacji 

wśród pogan. Jest nazywany Apostołem Narodów. 

   ————————————————————————————————- 

Zakończenie roku szkolnego w Polanie  

W piątek 25 czerwca, brać uczniowska z Polany, na dwa miesiące po-

żegnała szkolne mury by odpocząć i nabrać sił na nowy rok szkolny. 

Uroczystości rozpoczęły się 

Mszą Św., którą odprawił 

ks. proboszcz Marek Rusek. 

W dalszej części, po przej-

ściu do świetlicy wiejskiej, 

odbyły się występy utalento-

wanej młodzieży szkolnej - 

Antoniny Kaluba i Marcina 

Kani (gra na instrumencie) 

oraz Amelii Pisarskiej (wyk. utworu wokalnego). W części arty-

stycznej uczniowie z klas 2-7 w humorystyczny sposób przedstawili zmagania z nauką w ciągu roku szkol-

nego i pięknym wykonaniem poloneza zakończyli występy. Pani Dyrektor Dominika Podstawska wręczyła 

listy gratulacyjne rodzicom uczniów, którzy wyróżnili się w tym roku szk. w nauce i pod względem zacho-

wania oraz podziękowała wszystkim rodzicom.                                                Anna S. 



1. Jednym z owoców Eucharystii jest nasze uzdrowienie. Dokonuje się w głębokiej jedności z Bogiem  

i nie od razu skutki Jego działania są widoczne. Dziś Msza Św. na Olchowcu o 14.30.   

2. Kończy się czerwiec – miesiąc szczególnej modlitwy do Najświętszego Serca Jezusa. Mamy za co 

Boga uwielbiać i za co przepraszać. Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe codziennie po Mszy Św.  

3. We wtorek 29 czerwca uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Tego dnia w sposób szcze-

gólny pamiętajmy o Piotrze naszych czasów, papieżu Franciszku.  

4. W środę  wspomnienie św. Jana Bosko - modlimy się za  dobrodziejów naszej parafii.  

5. W lipcu i sierpniu  Msza Św. będzie odprawiana o godz. 18.00.  

6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i piątek miesiąca. Będziemy się modlić w intencji powo-

łań kapłańskich. W piątek okazja do spowiedzi od godz. 17.30.  

6. W sobotę o godz. 8.00. Msza Św. z nabożeństwem wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi    

nasze niewierności i znieważenia.   

7. W przyszłą niedzielę zmiana Tajemnic Żywego Różańca po Mszy Św. o godz. 8.00 rano.   

8. W ubiegłą niedzielę zebrano na składkę inwestycyjną 780 zł. „Bóg zapłać” wszystkim ofiarodawcom. 

9. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki   

Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli. 

10. W tym tygodniu patronują nam:  

– w poniedziałek 28 czerwca – św. Ireneusz (†ok. 202), biskup Lyonu, męczennik;  

– we wtorek 29 czerwca – święci apostołowie Piotr i Paweł , nazywany Apostołem Narodów;  

w sobotę 3 lipca – św. Tomasz Apostoł, zaniósł wiarę do Indii, gdzie poniósł śmierć męczeńską. 

INTENCJE  

27.  czerwca - niedziela    godz. 8.00 -   O zdrowie i bł. Boże dla Ireny z okazji urodzin.     

           o godz. 11.00 - + Władysław Podstawski - 2 rocz. śm.  

           o godz. 14.30 OLCHOWIEC - 1) + Jan Szewczyk   

28. czerwca - poniedziałek 1) O zdrowie i bł. Boże dla Zosi 2) + Ryszard Sekuła   

29. czerwca - wtorek    1) + Piotr, + Zofia 2) + Ryszard Sekuła    

30. czerwca - środa      1) +Ryszard Sekuła 2) + Jan Szewczyk     

1 Lipiec czwartek -   1) + Ryszard Sekuła 2) + Jan Szewczyk    

2 Lipiec - piątek     - 1) + Ryszard Sekuła 2) + Stanisław, + Julia, + Antoni Krakowscy     

3 Lipiec - sobota     1) Za Ojczyznę, za rodziny naszej parafii 2) Ryszard Sekuła   

4 Lipiec - niedziela    godz. 8.00 -   + rodziców, + Franciszek + Stanisława (K)      

           o godz. 11.00 - + Jan Pisarski w rocz. śm.  

           o godz. 14.30 OLCHOWIEC -  Za Parafian  
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